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Woloan, december 2015
Beste belangstellende donateur,
We zijn al weer het laatste trimester van dit jaar ingegaan. Is het een mooie herfst geworden? Wij, in
Sulawesie, hebben grote moeite om aan water te komen. Al twee maanden geen regen van betekenis. De
broeders hebben achter het huis naar water laten boren. Op 39 m was het raak. Als een en ander goed
loopt en het water helder is, kan de buurt mee profiteren.
4-10: De buiten speeltoestellen zijn geïnstalleerd en door de
kinderen in gebruik genomen. Namens de kinderen veel dank
aan de gulle gevers van dit cadeau.
15-10: Onze laatste verzorgster van ‘het eerste uur’ is zomaar
ineens weggebleven. In een kort briefje liet zij weten voor
haar moeder en haar dochter te moeten zorgen. Ze was ruim
15 jaar in Sayap Kasih werkzaam.
21-10: De directeur van Sayap Kasih, Br. Martin BTD, kreeg
vandaag bericht dat hij een studiebeurs van de overheid
krijgt. Hij is doctorandus verpleegkunde en kan nu
afstuderen.
29-10: De drumband van het kleinseminarie kwam
vanmorgen een aubade brengen aan Sayap Kasih. Ik heb wat
meer op de kinderen gelet: Ik genoot nog meer toen ik de
zeven of acht kinderen zo zag genieten van de muziek.
17-11: Op aanraden van de Nederlandse ambassade zijn we
weer naar Bitung getogen: We zouden geen recommandatie
nodig hebben voor het vrij krijgen van de container met rolstoelen e.d.. Dat klopt maar dan moeten we wel
Rp. 200 miljoen (€. 13.000,=) neertellen.
18-11: Vandaag officiële viering van Gezondheidsdag
(eigenlijk 12 nov.). De provinciale gezondheids-dienst
tekende een MOU met onze academie. (Een Memorandum of
Understanding is een document waarin twee of meer partijen
hun gezamenlijke voornemens vastleggen) Docenten en
studenten mogen gebruik maken van de sportfaciliteiten
dienst.
23-11: De bisschop heeft een vicevoorzitter van provinciale
staten ingeschakeld i.v.m. met de container. Hij leed ook schipbreuk in Bitung, maar gaat morgen naar
Jakarta. We wachten weer af. Intussen is een ander die zich inzet, terug uit Jakarta met het bericht dat we
een jaar lang contact hadden met de verkeerde instantie??? We zullen zien.
26-11: Yamaru bood mij een klein feestje aan op mijn 77ste verjaardag. Eenvoudig maar erg gezellig.

5-12: In een vorige nieuwsbrief schreef ik over de
Gezondheidsdag die door de organisatie voor
fysiotherapeuten in Tomohon gevierd zou worden.
Dat zou op 12 november zijn maar werd uitgesteld
tot gisteren. Ik mocht namens Yamaru de opening
bijwonen in Manado. Daarna waren er seminars en
workshops. Vanmorgen bracht het gezelschap een
bezoek aan Sayap Kasih, alwaar docenten en
studenten een veertigtal patiënten behandelden. De
gasten waren zeer onder de indruk van Sayap Kasih
en wat daar gepresteerd wordt. Ook de
vertegenwoordiger van het directoraat ministerie van gezondheidszorg in Jakarta liet dat blijken. Zo
maakte Yamaru en in het bijzonder de academie voor Fysiotherapie ‘St. Lukas’ NAAM in de
fysiotherapeutische wereld.
12-12: KAPARE heeft het er voor dit jaar opzitten. Voor het eerst in vijf jaar hebben we meer dan 100
kerstgroepen klaar kunnen krijgen. Vijftig groepen zijn al verkocht. Met nog zo’n zestig in voorraad denk
ik dat we niemand teleur hoeven te stellen. Ook de kalenders gaan grif van de hand. Van de 1500 hebben
we er nog zo’n 250 á 300 in voorraad. Voor 2016 aanbreekt zullen we wel uitverkocht zijn.
16-12: Nu ik dit schrijf zijn er nog negen dagen naar Kerstmis. Graag wens ik u allen een sfeervol,
gezellig en mooi Kerstmis toe. HET feest van de VREDE in deze donkere dagen, met zoveel leed door
oorlogsgeweld, ontheemden, vluchtelingen, mishandelingen.

“ Zie, ik zend mijn gezant voor u uit om voor mij de weg te bereiden,
dan komt terstond tot zijn tempel de heer die gij zoekt”. (mal.3:1)
Zouden wij, ieder voor zich en op zijn/haar manier, die gezant kunnen zijn?
Ik wens het U van harte toe!
In de slotfase van 2015 wil ik heel graag u allen hartelijk danken voor de geweldige steun en
belangstelling die wij, hier in Indonesië, hebben mogen ondervinden. Niet in de laatste plaats het bestuur
van Yamaru-NL met haar vele zorgen. Het was, wat mijzelf betreft, een jaar van verrassingen (o.a. door
mijn verlopen verblijfsvergunning) en vooral problemen. Dankzij de steun van velen, ook hier in
Indonesië, zijn we er goed uitgekomen en gaat alles nog steeds door.
Voor 2016 wensen wij u allen een Gelukkig, Gezond en Voorspoedig jaar toe.
Moge we elkaar blijvend tot steun zijn.
Hartelijke groeten en de beste wensen voor 2016. Br. Han.
PS. De nieuwsbrief van jan-feb-mrt 2016 zal niet verschijnen.
In plaats daarvan hoop ik u te ontmoeten in Voorhout op zondag 3 april 2016.

Het was erg druk op Sayap Kasih . . . .

Uit de koker van het bestuur.
Geachte donateur van Yamaru Nederland,
U heeft in het verhaal van broeder Han kunnen lezen wat er van dag tot dag gebeurt in Woloan. Het bestuur van
Yamaru Nederland wil van de gelegenheid gebruik maken om daar wat informatie vanuit Nederland aan toe te
voegen.
Allereerst willen wij u danken voor uw giften.
Tot nu toe staat de teller van alle donaties gedaan in het jaar 2015 op € 17.000,December is de maand waarin we traditiegetrouw terugblikken op het afgelopen jaar. Strijd, sociale onrust,
aanslagen, vluchtelingen, een klimaat dat van slag is. Deze onderwerpen domineren dagelijks het nieuws. Soms kost
het moeite om ook lichtpuntjes te vinden.
Het bestuur van Yamaru Nederland ziet met lede ogen dat het nog steeds niet gelukt is om de container met
rolstoelen en tilliften door de douane te krijgen. Heel frustrerend. Gelukkig staan daar tegenover ook mooie berichten
uit Indonesië: de kinderen van Sayap Kashi worden liefdevol verzorgd en de manier waarop dit gebeurt is een
voorbeeld voor anderen. Hetzelfde geldt voor de Academie voor Fysiotherapie, zoals u in de nieuwsbrief van broeder
Han heeft kunnen lezen. Dit zijn toch de kernactiviteiten van Yamaru! Juist met Kerstmis vieren we dat het kind, de
zorg om een medemens centraal staat.
De laatste maanden is hard gewerkt aan de vernieuwing van onze website. Binnenkort zal deze helemaal up-to-date
zijn, maar u kunt nu alvast een kijkje nemen op www.yamaru.nl.
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld zal
broeder in het voorjaar van 2016 Nederland
bezoeken. Ook u kunt hem dan weer
persoonlijk de hand drukken. De voorlopige
datum voor de vriendendag is zondag 3 april.
Net als andere jaren bent u van harte welkom in
Voorhout om Han en andere donateurs te
ontmoeten. In het nieuwe jaar ontvangt u van
ons de definitieve aankondiging, met het
programma en alle verdere informatie over de
aanstaande Vriendendag.
Ook een mooie gelegenheid om broeder Han
Han tijdens de laatste vriendendag, op 29 april 2013
kennis te laten maken met nieuwe donateurs
en andersom. Kent u iemand die ook bereid is het werk van Yamaru in Indonesië te ondersteunen? Iemand uit uw
familie- of vriendenkring? Neem ze gerust mee op 3 april 2016!
“Wij wensen u een vredig kerstfeest en een gezond en gelukkig 2016”
Hartelijke groeten, het bestuur van Yamaru Nederland.

